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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 528/GDĐT-VPTH

TP. Thái Nguyên, ngày 12 tháng 5 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v tuyên truyền tham gia các trang, nhóm
chính thống trên mạng xã hội

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường mầm non, tiểu học, THCS,
Tiểu học và THCS trên địa bàn thành phố Thái Nguyên.
Thực hiện Công văn số 1267/UBND-VHTT ngày 11/5/2022 của UBND
thành phố về việc tuyên truyền tham gia các trang, nhóm chính thống trên
mạng xã hội. Nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời định hướng các
vấn đề được dư luận xã hội quan tâm, phản bác các thông tin xấu độc của các
thế lực cơ hội, thù địch. Phòng GDĐT thành phố đề nghị các nhà trường đẩy
mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức,
người lao động trong đơn vị tham gia kết nối các tài khoản chính thống trên
internet, mạng xã hội để cập nhật thông tin, tích cực chia sẻ, tương tác, lan
tỏa rộng rãi thông tin chính thống đến bạn bè, người thân; đề cao cảnh giác
không nghe theo những luận điệu xuyên tạc, những thông tin xấu độc, tiêu
cực của các thế lực cơ hội, thù địch.
Các trang, nhóm chính thống của thành phố (có đường link kèm theo)
như sau:
1. Trang fanpage “Thái Nguyên - thành phố anh hùng”:
https://www.facebook.com/114303473316059/posts/704116854334715/
2. Nhóm “Đại Ngàn Trường Sơn”:
https://www.facebook.com/groups/334320937203107/?ref=share
3. Trang “Công an thành phố Thái Nguyên”:
conganthanhphothainguyen.vn
Nhận được công văn này, Phòng GDĐT thành phố yêu cầu Hiệu trưởng
các trường mầm non, tiểu học, THCS triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Lưu: VT.
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